NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2019
Correspondentieadres:
Marlies Linders,
Hollandse weg 19,
4635 BD Huijbergen.
0164 - 642495.

23 augustus Mylene
6 sept. Dilemma doolhof
14 sept. Excursie Verdronken Land van Saftinge 25 sept. speelse lezing
26 sept. Veere
10 en 24 sept. Zentangle avonden
Supersum 20 oktober

MYLENE AVOND IN DE KLOEK
VRIJDAGAVOND 23 AUGUSTUS
De meeste mensen kennen de Myléne producten alleen van de
schoonmaakspullen of van de make-up. Maar ze hebben ook lingerie, textiel
interieur parfums en tal van andere producten. Sinds 2 jaar zijn hier bij
gekomen tassen, portemonnees, sjaals & juwelen van Mylène Style. Hiermee
maak je elke look compleet. Mix & Match naar hartenlust om je persoonlijke
stijl te creëren. Lekker een avondje weg. Uw consulente deze avond is………
samen met haar dochter……..
U kunt vanaf 19.00 uur terecht in ’De Kloek’. Het eerste kopje koffie krijgt u van
Monica.

DILEMMA DOOLHOF
VRIJDAGMIDDAG 6 SEPTEMBER
Het Dilemma Doolhof draait om ervaringen die levens voorgoed hebben
veranderd. De verhaallijnen in de Dilemma Doolhof zijn geïnspireerd op
keuzes uit de 75 verhalen van Brabant Remembers. Brabant Remembers
vertelt de persoonlijke verhalen over WOII; groot of klein, over mobilisatie,
verzet, collaboratie of bevrijding.
De keuze die de bezoekers op elk kruispunt in het doolhof maken bepaald
het vervolg van het verhaal en daarmee de weg door het doolhof. Het
sobere ontwerp maakt de impact extra goed voelbaar. Het Dilemma Doolhof
ligt tussen het Canadese en Britse ereveld aan de Ruytershoveweg 1 in
Bergen op Zoom en is vrij toegankelijk.
Vertrek: 13.00 bij ‘De Kloek’ met de fiets. Kunt u niet met de fiets maar u wilt
wel mee neem dan contact met Nettie op.
Kosten: een bak koffie voor eigen rekening.
Opgeven bij Elly, Conny of Nettie tot 5 september.

VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Het verdronken land van Saeftinghe is een natuurgebied dat ligt op de grens
van Nederland en België. Het grootste gedeelte ligt in Zeeuws Vlaanderen.
Dit grote schorrengebied op de linkeroever van de Westerschelde is het
grootste brakwaterschor van Europa. In dit 36 km2 grote oerlandschap ziet,
ruikt en ervaart u het ritme van het getij, de invloed van de zee en de
Schelde. Onze deskundige gids neemt u mee in het niet vrij toegankelijke
deel van het natuurreservaat. Zij laat u kennis maken met de rijke natuur en
geschiedenis van het grootste brakwaterschor van Europa. Hoogtepunten
van de excursie kunnen o.a. zijn: borrelende zoetwaterbronnen, het zien van
een vliegende deur (zeearend), ervaring opdoen met drijfzand, sporen van
de buitendijkse schapenhouderij zien en natuurlijk de vele bijzondere
panorama’s.
Echter de tocht vergt enige uithoudingsvermogen dus een goede
basisconditie is erg belangrijk. Hartpatiënten, overgewicht of andere
gezondheidsproblemen waarbij snelle hulp noodzakelijk is kunnen hier niet
aan deelnemen. De gids kan u altijd nog weigeren bij aanvang van de tocht.
Kleding: bij voorkeur hoge knielaarzen of stevig aangesnoerde schoenen.
Houd er rekening mee dat de kleding vuil wordt, schone kleding meenemen.
Regenkleding bij regenachtig weer. Ook wordt een wandelstok aangeraden.
Deze kun je ook daar huren. € 2,- per stok. Neem wat eten en drinken mee
voor onderweg en vergeet uw I.D. kaart niet U mag 1 introducee meenemen.
Kosten: € 30,- ( vervoer, de gids, entree, koffie / soep)
Vertrek: 7.45 bij ‘De Kloek’ 9.00 start de rondleiding Emma weg 4, 4568 PW
Nieuw Namen
Opgeven en betalen in een gesloten envelop voorzien van naam en adres bij
Elly, Conny of Nettie tot zaterdag 7 september

SPEELSE LEZING GRENZELOOS WANDELEN MET WINO PAAS
WOENSDAG 25 SEPTEMBER

'Huijbergse Partners in Cultuur presenteren nieuwe 'speelse lezing'
Vorig jaar vertelde Anton Mandos voor een geestdriftig publiek over zijn
activiteiten als Zendamateur voor Artsen zonder Grenzen. Ook dit jaar
hebben de Partners een spreker met een boeiend verhaal weten te strikken,
en wel onze dorpsgenoot Wino Paas. Op woensdagmiddag 25 september
a.s. komt hij vertellen over zijn Grenzeloos wandelen. De voorbije twee jaar
heeft Wino zich intensief beziggehouden met de perlgrimsroutes naar
Santiago de Compostela. Inderdaad: routes, want net als naar Rome leiden
vele wegen naar Santiago! Samen met zijn Vlaamse (uit Essen) wandelmaatje
Maij Boden is Wino gestart in Sint-Jacobiparochie (Friesland) en heeft hij de
noordelijke route afgelegd tot de Notre-Dame in Parijs. Vervolgens hebben zij
Santiago bereikt vanuit Portugal, via de zogeheten Caminho Portugues.

Zo'n onderneming heeft letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde.
Waarom zou je er eigenlijk aan beginnen? Hoe bereid je je erop voor? Wat
neem je mee? Wat beleef je zoal onderweg en hoe overwin je de
onvermijdelijke tegenslagen? Wino, ondersteund door Maij, weet er
aanstekelijk over uit te weiden.
Waar: in M.F.C. ‘De Kloek’ om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur,
inclusief pauze. De zaal gaat open om 13.30 uur.
Kosten: De entree kost € 4,= voor leden van de organiserende verenigingen.
Niet-leden betalen € 6,= (entreeprijs inclusief koffie/thee).

WANDELEN OF KOFFIE DRINKEN IN VEERE
DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Een wandeling van ongeveer 10 k.m rond het Zeeuwse stadje Veere met een
trekpontje en 2 loopbruggetjes, langs het oude kasteel en uitgestrekte akkers.
Deze wandeling komt uit B.N. de Stem van afgelopen jaar.
Je hoeft niet perse mee te gaan wandelen. Wil je lekker in Veere wat rond
kijken en een terrasje pakken of een museum bezoeken dat kan terwijl de
andere groep gaat wandelen.
Vertrek: 13.00 bij ‘De Kloek’ tussen 17.30 / 18.00 weer terug.
Kosten: € 5,00 (voor het vervoer)
Opgeven en betalen bij Elly, Conny of Nettie tot 22 september in een gesloten
envelop voorzien van naam en adres.

SUPERSUM
ZONDAG 20 OKTOBER
‘SUPERSUM’ een zinderend openluchtspektakel over de laatste dagen van de
bevrijding van Bergen op Zoom oktober 1944.
Over spanning, verraad, liefde en verzet.
‘SUPERSUM’ staat voor : overwinning.
Maar wie overwint wie eigenlijk? En tegen welke prijs?
Kom er 75 jaar na de bevrijding zelf achter.
Het is begin oktober 1944, ruim vier maanden na D-day. Canadese, Britse en
Poolse troepen hebben de opdracht om de Westerschelde te veroveren op
de Duitsers. Deze zeearm is de toegangsweg naar de – reeds bevrijde –
haven van Antwerpen en van levensbelang voor de geallieerde
bevoorrading. Terwijl wekenlang zwaar wordt gestreden, voeren de inwoners
van Bergen op Zoom hun eigen strijd, bang dat hun geliefde stad in het
oorlogsgeweld wordt meegezogen en mogelijk wordt verwoest.
Beleef dit grootste oorlogsepos vol special effecten vanaf een overdekte
tribune met 1200 zitplaatsen in vestingwerk Fort De waterschans, Calandweg
34-40, 4612 PG in Bergen op Zoom.
We gaan proberen of we kaartjes kunnen krijgen voor deze avond.

Vertrek: 18.30 bij ‘De Kloek’
Kosten: € 30,- voor het toegangskaartje € 2,50 voor het vervoer.
Opgeven en betalen bij Elly, Conny of Nettie tot 20 september in een gesloten
envelop voorzien van naam en adres.

VERGEET NIET TE STEMMEN OP DE RABO CLUBSPORT VAN 27
SEPTEMBER TOT EN MET 6 OKTOBER. WE HEBBEN AL ENKELE JAREN
EEN LEUK BEDRAG MOGEN ONTVANGEN VOOR ONZE CLUB. DIT
KUNNEN ALLEEN DE LEDEN DIE BIJ DE RABOBANK ZITTEN.

Activiteiten in oktober:
1 okt. Tentoonstelling in het Wilhelmietenmuseum.
8 okt. Inloopavond in M.F.C. ‘De Kloek’.
Halloween 26 oktober of 2 november.
Wandeltocht ‘bevrijding 75 jaar’ in de gemeente Woensdrecht.

Beste leden,
De V.V.H. heeft een verzoek gekregen van Peter en Monique van Heijst of wij
als vereniging willen kijken wat wij vinden van een duo-fiets voor Huijbergen.
Of er mensen zijn die denken hier een bijdrage aan te kunnen leveren in de
vorm van fietsen, helpen met de verhuur of de administratie. Omdat het
teveel is om uit te printen kunt u op in de inloopavond zich hierover laten
informeren door Peter of Monique.
Die gene die de brief per mail krijgen kunnen het al wel lezen.
Vriendelijke groeten,
Het bestuur.

DILEMMA DOOLHOF
VRIJDAGMIDDAG 6 SEPTEMBER
NAAM_____________________________________________________________________
ADRES_____________________________________________________________________

VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGHE
ZATERDAG 14 SEPTEMBER
NAAM_____________________________________________________________________
INTRODUCEE_______________________________________________________________
ADRES_____________________________________________________________________
IK WIL WEL RIJDEN NAAR NIEUW-NAMEN

JA

NEE

WANDELEN OF KOFFIE DRINKEN IN VEERE
DONDERDAG 26 SEPTEMBER
NAAM__________________________________________________________________
ADRES___________________________________________________________________
IK GA MEE WANDELEN

JA

GA MEE NAAR HET STADJE VEERE JA

IK WIL WEL RIJDEN NAAR VEERE

JA

NEE

SUPERSUM
ZONDAG 20 OKTOBER
NAAM ____________________________________________________________________
ADRES_____________________________________________________________________
IK WIL WEL RIJDEN NAAR BERGEN OP ZOOM

JA

NEE

Beste leden,

Vaste activiteiten, workshops, lezingen en de uitstapjes. U vindt ze allemaal in de
nieuwsbrief. De uitstapjes worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en we proberen
voor iedere groep en iedere portemonnee iets te realiseren.

Als u met de uitstapjes mee gaat is het handig om een ov kaart aan te schaffen.
Deze is o.a. verkrijgbaar bij de Primera, N.S., Albert Heijn.
Of per internet.

Wij hopen vele van jullie te zien op de inloopavond op dinsdag 8 oktober 2019 om
het programma te bekijken, deel te nemen aan uitdagingen en gezellig bij te kletsen
onder het genot van een natje en een droogje waarbij u de foto’s van het
afgelopen jaar kunt bekijken op de beamer.

Tevens kunt u op deze avond de bloemenworkshops bekijken, opgeven en betalen.

We proberen de datums van de activiteiten op tijd aan te leveren maar het gebeurt
wel eens, dat we pas iets op het laatste moment er tussen doen, maar daarvoor
krijgt U iedere maand de nieuwsbrief in de bus of via de mail.

Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen geef dit dan door aan Gitta van Rooij
vanrooij-peeters@home.nl

Tot ziens op dinsdag 8 oktober 2019 in de Kloek vanaf 19.00 uur tot 21.30.

Rina, Marlies, Dimphy, Elly, Esther, Conny , Marie-José en Nettie.

ADRESSEN VAN HET BESTUUR:
Voorzitster: Rina Kerremans. Montgomerystr. 18, 4635 CG Huijbergen.
Tel
0164- 642621 rina.kerremans@home.nl
Vicevoorzitster: Nettie van Aert, Bredestraat 2, 4635 RK Huijbergen.
Tel:
0164- 642241 nettievanaert@zonnet.nl
Penningmeester / Correspondentieadres: Marlies Linders, Hollandseweg 19, 4635 BD
Huijbergen. Tel: 0164-642495 ruudlinders@home.nl
Bestuursleden: Elly Matthijssen, Montgomerystr.15, 4635 CD Huijbergen.
Tel: 0164-642095
ellyisneverathome@kpnmail.nl
Esther Maas, Wilhelmietenstraat 39, 4635 CP Huijbergen. Tel: 0164- 642231
esthermaasbuuron@icloud.com
Dimphij van Aert, Hollandseweg 27, 4635 BD Huijbergen. Tel: 0164- 642191
dimphyaertjansen@gmail.com
Conny Meeus, Handekenskruid 9,4635 BH. Huijbergen. Tel: 0164- 646000
connymeeus@gmail.com
Marie-José Heijnen, Waterdrieblad 5, 4635 BP Huijbergen. Tel: 0164-642761
marie-jose.heijnen@ziggo.nl
Programmabegeleidsters:
Esther Maas, Wilhelmietenstraat 39, 4635 CP Huijbergen . Tel: 0164-642231
Elly Matthijssen, Montgomerystr. 15, 4635 CD Huijbergen . Tel: 0164-642095
Nettie van Aert, Bredestraat 2, 4635 RK Huijbergen. Tel: 0164-642241
Contactpersonen voor de bloemenworkshops zijn:
Marijke Kamps, Staarsestraat 21, Tel: 642819
Jeanne van Ginneken, Westerstraat 7, Tel: 642591
Nieuwsbrief bezorging: Gitta van Rooij. Tel: 642174 vanrooij-peeters@home.nl
Lief en Leed, Nel van Aert. Tel: 642524 racmvanaert@zonnet.nl

AFSPRAKEN:
Bij een lezing mogen introducés worden meegebracht, kosten € 2,50.
Bij de andere activiteiten staat het vermeld in de nieuwsbrief.
Als u uit de V.V.H. wilt schriftelijk afmelden bij de penningmeester, Marlies Linders,
voor 1 december anders blijft u nog een jaar lid, het seizoen loopt van januari tot
januari.
De kilometervergoeding wordt verrekend bij de activiteit.
Als men betaalt voor een opgegeven activiteit a.u.b. de enveloppe voorzien van
uw naam, adres, activiteit en telefoonnummer. Als de activiteit niet door kan gaan is
het terug bezorgen een stuk gemakkelijker. In de nieuwsbrief staat bij wie u kunt
inleveren. Niet betaald, niet opgegeven!
Contributie bedraagt € 27,50 per jaar het liefst door een automatische incasso.
Vanaf september tot aan januari € 12,50 contant betalen bij de penningmeester.

DE VASTE ACTIVITEITEN, WAAR, WAT KOST HET
EN WIE IS DE CONTACTPERSOON
* In de wintermaanden rikken. Waar en wat de kosten zijn staat in de
maandelijkse nieuwsbrief
* Dinsdagmiddag vanaf 13.30 creatief bezig zijn in de Kloek. Kosten € 0,25 per
middag, contactpersoon Marga van Zunderd.
* Dinsdagavond vanaf april tijdens de zomermaanden fietsen. Aanvang 19.00
op het kerkplein. Kosten geen, contactpersoon Jeanne van Ginneken.
* Donderdagmorgen quilten in de Kloek van 9.30 tot 11.30. Kosten € 0,25 per
ochtend, contactpersoon Marijke Kamps.
of creatief schrijven gegeven door Mevrouw Ali Baseler bij een van de
deelnemers thuis. Aanvang in overleg, kosten geen. Contactpersoon Rina
Kerremans.
* Donderdagavond kaarten maken in de Kloek gegeven door Ankie van
Wesel tevens contactpersoon. Kosten € 2,50 per avond van 19.30 tot 21.30.
* Vrijdagmiddag watergymnastiek op Familyland 12 keer voor € 26,75. Deze
kaart blijft een jaar geldig. De tijden zijn van 13.00 tot 14.00 of van 14.00 tot
15.00. Vervoer naar Familyland regelt u zelf.
*Als u lid bent van de VVH krijgt u korting op de Pilatus lessen van Nelke
Welzen. Deze worden gegeven in de Kloek op maandag/ donderdag.
* Vrijdag bloemschikking voor de werkgroep kerkversiering. Contactpersoon
Jeanne van Ginneken.
* Vrijdagavond om de week: repetitie smartlappenkoor van 19.00 tot 20.30.olv
Sasja Hendrickx met begeleiding van de accordeonisten. Kosten tot 1 januari
2018 € 25,-. Start 8 september in De Kloek.
Contactpersoon Rina Kerremans.
* De lees club komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een
boekbespreking. Kosten lidmaatschap van de Bibliotheek, contactpersoon
Rina Kerremans.
* Maandelijks schrijven we voor Amnesty International. De brieven krijgt u thuis
per mail. Contactpersoon Rina Kerremans.

WAT ZIT ER IN DE PLANNING VOOR 2019 /2020

Bloemenworkshops 2019/ 2020. Op de inloopavond kunt u de stukken zien en zich
hiervoor opgeven en betalen bij Marijke Kamps.
Workshop Zentangle in het Wilhelmietenmuseum.
Halloween samen met Vivoo 26 oktober of 2 november
Wilhelmietenmuseum dinsdagavond 1 oktober.
Inloopavond: dinsdag 8 oktober in de Kloek van 19.00 tot 21.30.
Kerstviering dinsdag 17 december bij Non Plus Ultra.
Dagje Antwerpen. ( week voor Pasen)
Huijbergse avond. ( als deze er is)
Workshop De Glasfabriek in Halsteren.
Oktober Wandeltochten vanuit iedere kern van de gemeente Woensdrecht met
diverse afstanden in het teken van 75 jaar bevrijding.
Tentoonstelling Barbie 60 jaar in Mechelen. November .
Wandeling op Landgoed Visdonk 11,3 k.m.
De ZOO achter de schermen.
SUPERSUM openlucht spektakel over de laatste dagen voor de bevrijding in
vestingwerk De Waterschans in Bergen op Zoom 20 oktober.
Kerstmarkt in Dordrecht samen met de Scheldestroom. Vrijdag 13 december
Filmavond Frans Hazenbos.

MEER INFORMATIE VAN DEZE ACTIVITEITEN EN ANDERE KUNT U LEZEN IN
DE NIEUWSBRIEF

